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Resumo 
 
Este artigo tem por objetivo verificar a contribuição que o método intuitivo proporcionou na 
organização do Manual Pedagógico de Balthazar Góes principalmente para o ensino da 
aritmética. Para tanto, dialogo com Julia (2001) e Chervel (1990) acerca da cultura escolar, 
Vidal (2005) da forma escolar. A inovação no ensino primário deu-se através do método 
intuitivo defendido por Rui Barbosa de modo a transformar e reconfigurar a educação 
nacional, além de modernizar a indústria brasileira com profissionais capacitados para as 
funções necessárias a este objetivo. Em meio a esse cenário surgem no âmbito educacional os 
manuais pedagógicos para orientar os professores e novos docentes, baseados no método 
intuitivo ou Lição de Coisas. Portanto, o manual de Balthazar Góes é um desses exemplares 
que circulam como diferencial para formar bons mestres na arte de educar crianças. 
 
Palavras-chave: Métodos de Ensino. Manuais Pedagógicos. Aritmética. Baltazar Góes.   
 
Abstract 
 
This article aims to verify the contribution that the intuitive method provided in the 
organization of the Handbook of Educational Balthazar Goes mainly for teaching arithmetic. 
To this end, dialogue with Julia (2001) and Chervel (1990) about the school culture, Vidal 
(2005) the school form. Innovation in primary education was made by the intuitive method 
advocated by Rui Barbosa in order to transform and reconfigure national education, which 
will modernize the Brazilian industry with skilled professionals to the functions needed for 
this purpose. Amidst this scenario arise within the educational teaching manuals to guide 
teachers and new teachers, based on the intuitive method or lesson of Things. Therefore, the 
manual Balthazar Garcia is one of those copies which circulate as a differential for forming 
good masters in the art of raising children. 
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Os Métodos de Ensino na Escola Primária e a Cultura Escolar 

 



 

Em meio a tantos conflitos sociais, políticos, econômicos e culturais – o Império 

chega ao fim e a República apresenta-se ao povo brasileiro - fez-se necessária a implantação 

de uma instrução pública organizada, obrigatória que objetivasse a educar o novo homem para 

a modernidade iminente. Deste modo, a escola seria responsável pela formação moral e cívica 

do cidadão, além de inculcar os conhecimentos previstos para o fortalecimento da nação. 

Assim, iniciou-se a reforma da escola de primeiras letras responsável por 

doutrinar a massa, desde os filhos dos trabalhadores rurais, dos operários, dos imigrantes, até 

os dos escravos, que formavam a camada mais baixa da sociedade. Conforme Hilsdorf (2007, 

p. 60), transformar “o súdito em cidadão ativo” possibilitaria a solução dos problemas sociais. 

Nesta perspectiva, as escolas seriam o meio de mostrar aos cidadãos o seu lugar 

na sociedade e os capacitar para os trabalhos que a camada dominante tanto precisava. Uma 

das responsabilidades destas instituições era impulsionar o país através da instrução, 

consolidar a democracia nos padrões dos países civilizados, corroborando com os interesses 

da classe predominante e abafando qualquer levante da massa (cf. MORMUL e MACHADO, 

2009). Para concretizar essa autonomia seria eficaz a implantação de métodos de ensino que 

habilitassem os indivíduos nos moldes desejados. 

Deste modo, buscamos compreender como se deu a consolidação dos métodos 

utilizados e sua relação com a cultura escolar. Assim sendo, dialogaremos com Julia (2001), 

Chervel (1990), Souza (2009) e Vidal (2005). 

Os tempos modernos proclamados pela República ganharam novo fôlego com a 

Reforma do ensino primário e a escola símbolo de institucionalização para formar as futuras 

gerações, atenderia o ideal Republicano, constituindo-se a incentivadora do letramento da 

massa (MORTATTI, 2006). Portanto, era imprescindível capacitar o povo na aquisição dos 

saberes elementares: leitura, escrita, cálculo e doutrina religiosa, práticas culturais restritas 

aos mais favorecidos que recebiam tal aprendizagem de forma privada em seus lares ou nas 

antigas “aulas régias”.  

Mesmo após um século, aproximadamente, observamos que o processo de 

implantação da escola de primeiras letras não ocorreu em conformidade com a política 

vigente. O “sistema escolar” passaria por diversas transformações tanto estruturais e 

organizacionais quanto nas questões metodológicas do ensino. Na perspectiva deste 

pensamento, Siqueira (2006) argumenta que o 

  



ideal de pedagogia e de escola moderna estava atrelado a um mecanismo, a 
opção política que melhor transmitisse o conhecimento curricular, a curto 
tempo e com parcos recursos: o método de ensino. Essa ferramenta era vista 
como uma opção política para alfabetizar a população, tanto da zona rural 
quanto urbana (SIQUEIRA, 2006, p. 4).  
 

Assim, para seguir tal ideal foram implantados inúmeros métodos de ensino. O 

método simultâneo – “caracterizava-se pelo fato dos alunos da mesma aula ou secção 

receberem ao mesmo tempo a mesma lição e também por fazerem junção da escrita e leitura” 

(SIQUEIRA, 2006, p. 5) - organizava a estrutura das classes e mobiliário, sistema de 

avaliação, controle de conteúdo e tempo, além de supervisão do diretor geral da instrução 

pública. O mestre era o agente principal de ensino e planejava uma sequência de lições 

progressivas, cujo ritmo de aprendizagem era determinado pelo aluno, que nem sempre 

cumpria o cronograma elaborado pelo professor, segundo observação de Souza (2009). 

Este método trouxe alguns didáticos que contribuíram para a aprendizagem e se 

destacam pela inovação, quais sejam: quadro-negro para o ensino da aritmética, tabelas do 

alfabeto, sílabas e números, além de planos de estudos, exames, recompensas e castigos, bem 

como vários tipos de registros (inscrição, chamada, receita e despesas etc.). 

Para cada matéria era destinado um determinado tempo e o professor dava 

instruções acerca do conteúdo trabalhado. A gramática era adotada pelo Conselho Geral de 

Instrução Pública, conforme Siqueira (2006) explana, ou por meio de apostila, mas sempre 

com o cuidado de explicar as regras. Quanto à leitura poderia ser utilizados cartões ou livretos 

com ênfase nas pronúncias de cada fonema. Na escrita, eram cobradas as letras cursivas e bem 

“redondas e góticas”. Já na aritmética, era cobrada a tabuada, base para os cálculos, e a escrita 

dos números; os exercícios fundamentavam-se no comércio (SIQUEIRA, 2006). 

Outro método adotado, após este ser considerado ineficaz e moroso, foi o mútuo 

que se fundamentava na “utilização de alunos como monitores, isto é, como adjuntos dos 

professores” (SOUZA, 2009, p. 38).  Segundo a análise de Siqueira (2006), era dada uma 

atenção especial à estrutura arquitetônica das escolas (as janelas, a pavimentação, as latrinas, 

ao estrado e a existência da ante-sala pra o professor); ao mobiliário era dado o mesmo 

cuidado (quanto às medidas, a exemplo do descanso do lápis); controle quanto ao tempo na 

organização das práticas e divisão das disciplinas; os exames eram semanais. 

Semelhantemente ao método simultâneo havia os registros, castigos e recompensas. 

Os monitores, que poderiam ser crianças ou jovens de classes adiantadas, 

recebiam uma instrução diferenciada, sendo orientados diretamente pelos professores que 

praticavam o que aprenderam. Aqueles ficavam responsáveis pela aprendizagem dos demais 



em todas disciplinas (noção de números, tabuada, operações, pronuncias das letras e sílabas, 

além da leitura do catecismo)e supervisionados pelo professor. 

Para Julia (2001) toda metodologia aplicada pelas duas abordagens eram 

consideradas como “um conjunto de regras e normas que definem conhecimentos ensinados e 

condutas inculcadas, e a um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses 

conhecimentos e a incorporação desses comportamentos”. Além deste conceito de cultura 

escolar, o autor lembra que tal estudo não pode excluir os conflitos pelos quais estas práticas 

passaram em sua época. A socialização do conhecimento pode ser analisada tanto nas 

atividades pedagógicas desenvolvidas pelo professor quanto na interação realizada entre os 

monitores e os alunos. 

Essa análise pode ser intensificada pela forma como a escola primária se 

apropriou desses métodos de ensino. Conforme podemos verificar em Vidal (2005), os grupos 

escolares utilizaram tais métodos simultaneamente de acordo com suas necessidades e esta 

junção foi denominada de método misto, pois ordenava os alunos em classes de acordo com o 

nível apresentado. Sua análise segue os pressupostos de Chervel (1990) ao verificar que o 

método misto é “um produto da cultura escolar brasileira, gestado no conflito entre a urgência 

em solucionar os problemas cotidianos da aula e as dificuldades com que se deparavam os 

professores para prover materialmente o ensino” (VIDAL, 2005, p. 32). 

Nesta linha de raciocínio, tal autora observa que esta apropriação da escola quanto 

aos métodos, práticas e didáticas se justifica pela sua capacidade em produzir uma cultura 

escolar que se expanda sobre a sociedade e a cultura de forma singular e institucional.  Esta 

ultima pode ser visualizada a partir da definição de Guy Vicent (nos anos 1980) quanto à 

forma escolar que seria “disseminação de saberes elementares e as relações entre professores 

e alunos, em um espaço e tempo normatizado” (VICENT apud VIDAL, 2005, p. 39), que 

impregna a estrutura básica dos métodos aqui analisados. 

A pesquisa por técnicas que viabilizem a aprendizagem não é característica do 

presente. Nos trabalhos aqui analisados, verifica-se a necessidade de empregar didáticas 

pedagógicas eficazes para instruir uma parte da população com baixos recursos financeiros de 

forma a manter classe dominante. 

Ainda assim não é garantia de sucesso, como se pode observar, a aquisição de 

variados métodos de ensino estruturados. Mas, ao serem implantados nas escolas, eram 

trabalhados segundo as necessidades de cada instituição escolar e o desenvolvimento desses 

métodos produzia suas próprias práticas escolares.  

 



Método Intuitivo ou Lição das Coisas: a modernização da Escola de Primeiras Letras 

 

Os ventos oriundos dos países Europeus e dos Estados Unidos influenciaram a 

consolidação da escola como lugar universal da instrução moderna para o progresso da 

Nação-Estado e “principal propulsora do esclarecimento das massas iletradas” (MORTATTI, 

2006, p.2). Em meio às idéias que fomentaram as bases do Estado Republicano que nasce a 

Escola de Primeiras Letras, oportunizando a população de baixa renda a arte do saber ler, 

escrever e contar. 

Tendo em vista esta necessidade, alguns conteúdos e métodos de ensino da época 

foram considerados tradicionais, dando-se início ao debate sobre questões políticas da 

educação dessa classe, organização de forma eficaz e pedagógica da escola primária. As bases 

de tal debate giravam em torno da instrução formadora do “homem novo” que atendesse às 

exigências do desenvolvimento econômico, industrial e urbanizado pelo qual o país passava 

(SOUZA, 2000). Para programar tal organização tanto no âmbito político como pedagógico 

era necessário divulgar idéias e modelos sobre: 

 

métodos de ensino, ampliação dos programas, inclusão de novas disciplinas, 
classificação dos alunos, distribuição dos conteúdos e emprego do tempo, 
livros e manuais didáticos, formação de professores, certificação de estudos, 
arquitetura, mobiliário, diversificação dos materiais escolares e disciplina 
escolar. [...] Diversos meios possibilitavam a divulgação dessas idéias e 
instigava o debate: Exposições, Congressos de Instrução, Relatórios Oficiais, 
publicações de livros e manuais, artigos, jornais, revistas especializadas 
(SOUZA, 2000, p. 11). 
 

Estes impressos e outros foram os meios de socializar não só o debate, mas 

unificar as práticas pedagógicas vigentes, os currículos e divulgar as várias disciplinas que 

simbolizavam a modernização cultural, especialmente ciências, desenho e educação física. 

Souza (2000) analisa estes pontos como sinal da transformação social e política para a 

inovação educacional do país. Assim, em meados do século XX “a escola popular foi elevada 

à condição de redentora e de instrumento de modernização por excelência” (SOUZA, 2000, p. 

15). 

Portanto, as idéias propagadas criam espaço para a implantação de um método 

fundamentado na concepção dos processos naturais de aprendizagem e na racionalidade. Esse 

método “revolucionário”, defendido e divulgado por Rui Barbosa, é o método intuitivo. Em 

meio às transformações, pretendemos discutir a organização do método intuitivo e sua 

implantação para o avanço da escola primária. 



Segundo Remer e Stentzler (2009), o método intuitivo surge na Alemanha no 

século XVIII, e tem por finalidade valorizar a intuição, ou seja, “a compreensão dos 

conhecimentos proveniente da observação e dos sentidos” (REMER e STENTZLER, 2009, p. 

6335).  Entretanto, só chega ao Brasil no final do século XIX através de seu maior defensor, 

Rui Barbosa. 

O método intuitivo, conhecido também como Lições de Coisas, fundamenta-se na 

abordagem intuitiva, como dito anteriormente, pela qual o ensino deverá partir do simples 

para o complexo, do conhecido para o desconhecido, do concreto para o abstrato. Daí, sua 

racionalidade ser baseada na “concepção filosófica e científica pela qual a aquisição de 

conhecimento adivinha dos sentidos e da observação”, conforme Souza (2000, p. 16) analisa. 

Deste modo, o método intuitivo é compreendido: 

 

como instrumento pedagógico capaz de reverter a ineficiência do ensino 
escolar, que é assim pontuada: forma alunos com domínio insuficiente de 
leitura e escrita e com noções de cálculo insatisfatórias, principalmente pelo 
alicerçar a aprendizagem exclusivamente na memória, priorizar a abstração, 
valorizar a repetição em detrimento da compreensão de impor conteúdo sem 
exame e discussão (VALDEMARIN, 2004, p. 104). 
 

Logo, como verificou Mormul e Machado (2009), o ponto principal da 

implantação de Rui Barbosa consistia na formação dos professores. Para ele, havia a 

necessidade de capacitar a classe do professorado de modo a transformar todo o sistema de 

ensino, modificando a mentalidade e os costumes da população a ser instruída. Observa ainda 

que essa instrução deveria ser inspirada pelas “Lições de Coisas”, propondo um curso de 

formação de quatro anos, freqüência obrigatória e exigindo o conhecimento de língua 

estrangeira. Além da formação, segundo os mesmos autores, seria necessário reorganizar o 

currículo escolar, implantar jardins de infância com ambiente agradável, museus pedagógicos, 

bibliotecas, bem como ensinar a cuidar de seus pertences desde a tenra idade. 

Rui Barbosa introduziu esse método por meio do manual “Primeiras Lições das 

Coisas” (1886) de Norman Allison Calkins. Traduzido pelo próprio Barbosa, tornou-se um 

dos primeiros manuais de orientação dos professores e foi amplamente divulgado nas escolas 

normais e primárias até inicio do século XX, evocando a prática do exercício da imaginação, 

das idéias e do raciocínio. 

A Reforma do programa da escola moderna de Rui Barbosa, segundo Mormul e 

Machado (2009), previa a introdução de novas disciplinas, como música e canto, matemática, 

desenho, educação física, língua materna, rudimentos das ciências físicas e naturais, dentre 



outras. A incorporação da educação física era associada à satisfação da vida pelo cuidado com 

o corpo e o espírito, função moralizadora, higiênica e patriótica. 

Seguindo a análise de Souza (2000), a música e o canto trazem alento ao espírito e 

produz uma cultura interior, civilizando as classes “inferiores”, reduzindo-lhes a fadiga diária 

do trabalho, acentuando o caráter moral e utilitário. Já o desenho, considerado matéria 

fundamental para o desenvolvimento industrial, deveria ser essencialmente prático e de 

caráter técnico. A geometria elementar desempenhava um papel importante para o desenho 

como auxiliar na construção das peças, no manejo do compasso e da régua. Com relação à 

matemática, predominavam os métodos concretos e mediante aplicação de problemas usuais e 

próximos da vida das crianças. 

Os pareceres criados por Rui Barbosa defendiam a divulgação das ciências como 

meio de progresso da sociedade moderna e civilizada, consolidando o conhecimento gerado 

pela escola de primeiras letras, a valorização da indústria, do trabalho, da saúde, no exercício 

dos deveres políticos, sociais e culturais que demandavam a necessidade da escola pública. 

Essa nova sociedade exigia a adoção de práticas pedagógicas eficientes e que atendessem as 

exigências da era moderna. 

A questão dos métodos mobilizou o debate político sobre a educação, cultura para 

o povo e a necessidade de capacitar os docentes às perspectivas de reorganizar o programa de 

ensino e adotar práticas modernas que atendessem às exigências para a modernização do país. 

 

Balthazar Góes: Manuais, Método Intuitivo e o ensino da Aritmética 

 

Para atender às exigências de modernizar a forma de ensino de modo a abolir o 

caráter abstrato e pouco utilizado na instrução, o novo método inspira a produção de manuais 

tanto para os alunos quanto para os professores. Estes últimos teriam em mãos exemplos de 

procedimentos e conteúdos a serem ensinados nas inovações pretendidas pelo método 

intuitivo ou “lições de coisas”. 

Os autores desses manuais registravam e sintetizavam suas práticas e experiências 

bem sucedidas como professores que legitimavam o saber pedagógico. Nestes eram 

percebidas a  

 

familiaridade com o domínio da literatura pedagógica sendo capazes de nela 
discriminar os aspectos que podem ser transformados em orientações para a 
prática, além de conhecerem a legislação educacional e buscarem 
alternativas para a introdução de inovações (VALDEMARIN, 2007, p.344). 



 

A adoção de novos métodos de ensino exigia que o professor estivesse atualizado 

com as novas tendências metodológicas da época, fazia-se necessário o acesso a essas 

informações ou formações. Havia a circulação de periódicos educacionais, as coleções 

pedagógicas, além dos manuais de “didática”. Maria Rita Toledo, em sua tese de doutorado, 

apresenta o percurso de editoração, ampliação do mercado leitor, seleção de textos e de 

autores, estrutura e organização das coleções pedagógicas que fundamentaram e 

proporcionaram ao docentes o contato das novas práticas escolares. Para muitos professores, a 

tais materiais ficava impossível o acesso por conta do local de seu domicílio ou de trabalho.  

Este era mais um dos motivos pelos quais os editores e empresários dessas coleções tanto se 

empenhavam em publicar e distribuir por todo Brasil (TOLEDO, 2001). 

Manuais ou compêndios? Como definir o material destinado ao professor para 

ensinar as crianças o método em voga? Segundo Alves (2008), que dialoga com Souza, 

  

o termo compêndio era mais utilizado para livros produzidos com finalidade 
de ensinar, sem qualquer pretensão de originalidade. [...] intitulavam-se 
‘sinopse’, ‘tratado’, ‘preleções’, ‘elementos’, ‘lições’, ‘manuais’, ‘pontos’ e 
‘postilas’; foram publicados, na época, “Sellectas” que eram pequenos livros 
escolares [...], excertos escolhidos de diferentes autores para oferecer aos 
alunos modelos de estilo, segundo os diversos programas em vigor 
(ALMEIDA apud ALVES, 2008, p. 36). 
 

Pintassilgo (s/d)4 analisou nos manuais que selecionou “a imagem, o perfil e a 

actividade do professor de instrução primária” e definiu os manuais como 

 

objecto material de grande importância no processo de construção de uma 
cultura material e de uma tecnologia de gestão da sala de aula e do colectivo 
de alunos – em que as noções de ordem e de método assumam uma enorme 
centralidade -, os manuais de pedagogia e didáctica foram, simultaneamente, 
instrumentos de inovação e de controle, ao atribuírem legitimidade a um 
conjunto de idéias e de práticas (e retirarem a outras), ao mesmo tempo que 
apelavam à socialização e afirmação profissional dos futuros professores 
com base num conjunto em que se articulavam o saber, o saber-fazer e o 
saber-ser (PINTASSILGO, s/d, p. 2). 
 

Normalmente os autores dos manuais de pedagogia ou didática eram professores 

de pedagogia ou metodologia em escolas normais, organizando tais obras com o intuito de 

formar os novos docentes, haja vista a escassez desse material. Talvez seja nessa perspectiva 

que se deu o sucesso dos manuais que inspirou tantos outros autores a produzi-los. A exemplo 

de Augusto Coelho, Antonio D’Avila, Adolfo Lima, Balthazar Góes, dentre outros. 



Tais manuais surgem com finalidades bem definidas, conforme aponta Pintassilgo 

(s/d): consolidar o modelo escolar e a cultura escolar, instrumento de formação e de controle 

do trabalho docente. Acrescentaremos a essa lista, ensinar a ensinar, ou simplesmente saber 

ensinar. De acordo com Boto (s/d), saber ensinar é “um saber fazer, uma arte de ofício”. 

Podemos acrescentar os princípios de ordem teórica observados por esta autora, a exemplo do 

cuidado com as práticas, ensino de “coisas” importantes, domínio do conteúdo e os métodos.  

Nessa constituição, a pedagogia tomava, paulatinamente, corpo de “ciência das coisas de 

educação”. 

Góes (1905) definiu pedagogia “como a arte de educar creanças”5, e educação 

como “o estudo que procura os meios próprios para desenvolver e aperfeiçoar as faculdades e 

inclinações do homem para lhe tornar a vida mais facil” (GÓES, 1905, p. 13-14). Assim os 

autores de manuais demarcavam seus lugares e seus nomes nas histórias da pedagogia, da 

disciplina e da educação. 

No âmbito da cultura escolar estudar esse material se faz necessário para verificar 

as transformações empreendidas no meio escolar, observar suas influências nas práticas e nos 

saberes escolares, como ocorreu a formação dos futuros professores e como foi constituída e 

consolidada a Pedagogia. Nesta perspectiva, objetivamos compreender a organização do 

manual “Pedagogia – Apostillas de Pedagogia: precedidas de algumas noções de 

Psychologia colhida dos bons mestres”, de que maneira este abordou o método intuitivo para 

o ensino da “arithmetica”. 

O citado manual é de autoria de Balthazar Góes, impresso em 1905 por M. Orosco 

& C., na cidade do Rio de Janeiro. Em seu prefácio, Góes apresenta a obra “O mais... mestre” 

e assina o Autor. O parecer é dado pelo Conselho Superior de Instrução em 16 de março de 

1902, pelos senhores Dr. José Moreira de Magalhães, Severino Cardoso, Francisco Monteiro 

de Carvalho Filho. Segundo Alves (2004) era o conselho de instrução de Sergipe. Neste 

parecer, os conselheiros, dão sua visão sobre a obra:  

 

É um trabalho utilíssimo; e sua adopção impõe-se. 
Riquissimo de proposições syntheticas, ornado de conceitos que muito 
revelam a erudição do auctor é sobretudo o que se poderá chamar um livro 
pratico (GÓES, 1905, p. IX). 
 

Com essas palavras, os conselheiros apresentam o manual e o autor erudito. 

Conforme Alves (2004), Balthazar de Araújo Góes nasceu no município de Itaporanga na 

Província de Sergipe. Formou-se em Humanidade no Atheneu Sergipense. Seu primeiro 



emprego foi aos 16 anos como funcionário público exercendo “o lugar de Correio da 

Alfândega”, entre os anos de 1871 e 1872 substituiu o professor da primeira cadeira primária 

na capital, gratuitamente no Curso Noturno de Adultos. Em 1882 foi promovido a cadeira de 

Francês e Aritmética na cidade de Laranjeiras, ministrou também Geografia e Astronomia no 

Atheneu Sergipense, Português e Pedagogia na Escola Normal. Segundo as pesquisas da 

autora, após a morte de seu pai (em 1877) assumiu a responsabilidade financeira da família, e 

nesta época trabalhou na Tesouraria Provincial (concurso público); no entanto, foi demitido 

por questionar seu superior sobre transcrever os erros de português que este ditava a Góes. 

Favorecido com diversos talentos circulou por vários setores da sociedade 

sergipana, tais como: administrativos, literários, pedagógicos, e tantos outros, a saber Diretor 

do Liceu de Laranjeiras (1883), do Atheneu Sergipense (1901-1904), da Instrução Pública do 

Estado de Sergipe (1905), Dos Grupos Modelo e Central anexos à Escola Normal (1911). Foi 

membro de diversas sociedades: Teatro São Salvador, Filarmônica Enterpe, Clube de Letras e 

Artes e do Clube Democrático “O Republicano” (onde foi atuante). Foi jornalista dos ‘O 

Presente’ (1877-1878), ‘Correio de Sergipe’ (1890), ‘O Horizonte’ (1885-1886), ‘O 

Larangeirense’ (1887-1888), ‘O Republicano’ (1888) e ‘O Provir’ (enquanto estudante do 

Atheneu Sergipense). 

Balthazar Góes, homem franco, não se fazia de rogado ao expressar suas opiniões 

acerca dos amigos, da política, educação e outros temas que necessitassem ser observados. 

Decepcionado com os remos da política retira-se de cena dedicando-se ao magistério. O 

intelectual Balthazar Góes falece em 1914, deixando sua marca em artigos de jornais, 

relatórios, pareceres e em sua “Apostilla de Pedagogia” (1905). 

O manual de Balthazar Góes está organizado em três partes, as sejam: Educação 

Phisica, Educação Moral e Educação Intellectual. Além de iniciar pelo “Prolegomenos: 

Pedagogia. Noções de Psychologia”, o autor apresenta uma série de conceitos que serão 

utilizados no decorrer do livro. Na primeira parte, Góes (1905) apresenta vários aspectos 

sobre a educação física como os primeiros educadores, sua importância e finalidade, a 

nutrição, hábitos, meios de conservação, vestuário e tantos outros; na segunda parte, 

Educação Moral, são explanados os objetivos desta educação, suas necessidades, a posição da 

família nestes aspectos, costumes, caráter, castigos físicos, educação feminina e outros; na 

terceira, Educação Intellectual, são tratados de temas sobre instrução e educação intelectual, 

didática, metodologias e outros. Além de acrescentar ao fim do livro fichas de matrículas, 

cadernetas de notas e prêmios. 



Na última parte, intitulada “Educação Intellectual”, o assunto que mais nos 

chamou a atenção foi o segundo capítulo. O autor apresenta vários conceitos sobre 

metodologias de maneira a instruir os futuros professores. Inclusive apresenta os métodos 

(Modos, título dado pelo autor): individual, simultâneo, mútuo e misto, abrindo uma “secção” 

denomida “Methodologia Especial”, em que debate sobre o método intuitivo ou “lições de 

coisas”, define e explica como ensinar cada disciplina mediante esse método. O autor se faz 

presente em toda obra e percebemos sua inclinação ao método intuitivo, sua explicação 

detalhada como apresentar as coisas para que o aluno descubra suas características. Bem 

como sua experiência como professora do magistério, podemos observar tal fato por meio da 

pouca utilização de referencia a outros trabalhos da área. 

Com relação à Aritmética, Balthazar Góes (1905, p. 90), explica que “deve ser o 

mais pratico possível, e tanto quanto possível, objectivo”. Segundo o autor, as crianças não 

têm as habilidades ainda desenvolvidas para compreender os conceitos mais complexos, 

indicando como auxílio ou complemento o manual de Calkins. Informa que o professor 

inteligente é aquele que utiliza material diversificado para melhorar a compreensão de seus 

alunos, são estes: “o contador, o quadro de caravelhas, cubos, espherasinhas, seixinhos, 

sementes, tabuasinhas etc.” (GÓES, 1905, p. 90). Dispondo desse material, o autor sugere 

como a utilizar para contar, comparar, separar e outras competências atribuídas nessa 

aprendizagem. E só, então, aprenderiam as quatro operações “objectivamente”. Assim, 

gradativamente, aprenderiam noções de unidade, quantidade e números de forma a 

conseguirem a abstração, mas sem perder o sentido prático de método intuitivo. 

Na concepção de Góes (1905), o ensino das frações seria mais simples por meio 

das “cousas” e materiais utilizados para favorecer a compreensão, apresenta também 

exemplos de como ensinar cada conteúdo de Aritmética. Em relação ao sistema métrico, o 

ensino tem de ser objetivo encaminhando sua aplicação às coleções de pesos e medidas, a 

exemplo da balança. Mesmo na lição de coisas há a necessidade de teorizar os conteúdos, mas 

o autor sempre enfatiza sua praticidade e o uso de exemplos simples.  

Observando a organização do manual, o ensino de Geometria é realizado 

juntamente com o ensino de Desenho Linear por meio das formas das figuras: círculo, 

quadrado, triângulo e retângulo. Até por que tais formas estão presentes na natureza, na arte, 

na escola, por toda parte e o autor completa “a juventude os tem sob os olhos” (GOES, 1905, 

p. 93), privilegiando o aprendizado racional e eficaz. Assim, pode-se concluir que “para um 

mestre intelligente é o bastante. Ensinae com gosto e aprendereis a ensinar” (GOES, 1905, p. 

92). São algumas das lições de Balthazar Góes.   



 

Algumas Considerações 

 

 No decorrer de várias leituras verifiquei a preocupação em qualificar o ensino 

brasileiro. Estas observações foram pontuadas na variante de métodos pedagógicos 

implantados nas escolas de forma a modernizar o ensino da educação de primeiras letras, ou 

seja, como educar as crianças na arte de contar, ler e escrever de maneira eficaz, simples e que 

possibilitasse ao professor subsídios que facilitasse suas práticas. 

 Rui Barbosa responde a esta questão ao apresenta o manual de Norman Calkins, 

traduzido por ele, para ser o livro de cabeceira dos professores. Rui Barbosa argumenta que os 

métodos utilizados estavam defasados e não condiziam com as necessidades de um Brasil que 

investia na industrialização. 

 Para coroar esta necessidade, observei que alguns intelectuais, além do próprio Rui, 

assumem também essa responsabilidade e se empreitam na organização e na erudição para 

escrever seus manuais. Até porque, na época, havia uma escassez de livros que servissem de 

material didático para os professores e alunos do Curso Normal. 

 O manual de Balthazar Góes insere-se neste contexto, além de este tipo de material 

está inserido no âmbito da cultura escolar. Assim, Góes (1905), conduz os “bons mestres” a 

inovar as práticas metodológicas do ensino da Aritmética e do Desenho através do método 

intuitivo. Apresentando-se como defensor das questões pedagógicas - organização do espaço 

escolar, da distribuição do tempo para o aprendizado das lições - e proporcionando aos novos 

docentes elementos necessários para um ensino prático, racional e eficaz. Ou seja, Balhtazar 

propõe um ensino da Aritmética fundamentado nas lições Calkins, inserindo a Escola Normal 

de Sergipe “no movimento de renovação de métodos e processos pedagógicos em debate no 

Brasil” (ALVES, 2004, p.3). 

 Enfim, o estudo de manuais pedagógicos nos permite compreender a organização das 

práticas de ensino, sua modernização e institucionalização do ensino primário no Brasil e 

tornando-se imprescindível a continuidade de estudos desse tipo de produção. 
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4 Foram mantidas as regras de pontuação e ortografia dos textos originais. 
5 Idem 
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